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مقدمه

امروز جایگاه و اهمیت توسعه به گونهای است که یکی از شاخصهای تفکیک و تشخیص
کشورهای پیشرفته از عقبمانده به شمار میآید .یکی از ابعاد توسعه در کشورها ،توسعةفرهنگی
است و با توجه به تأثیرگذاری فرهنگ هر جامعه در اقتصاد و سیاست آن ،نقش توسعة فرهنگی
و اهمیت آن در هر جامعه به خوبی بهدست میآید.
توسعة فرهنگی از دو مفهوم «توسعه» و «فرهنگ» ترکیب یافته است .درتوضیح این مفهوم،
تعاریف متعددی درحوزههای جامعهشناسی ،اقتصاد و روانشناسی ازسوی محققان ارائه گردیده
که به همین منظوردر ادامه به تعاریف هر کدام پرداخته میشود .مهمترین ویژگی تمایزبخش
حیات انسانی از حیات غیرانسانی فرهنگ است که دارای عناصری همچون :هنجارها ،باورها
و ارزشهاست .واژة فرهنگ در زبان فارسی از واژههای بسیار کهن است که نه تنها در نخستین
متنهای نثر فارسی دری؛ بلکه در نوشتههای بازمانده از زمان پهلوی نیز به چشم میخورد .از
نظر لغوی ،اغلب فرهنگ را به معنی عقل و دانش به کاربردهاند؛ اما به معانی مختلف دیگری
نیز آمده است؛ که از آن جمله میتوان به نیکویی تربیت و پرورش ،بزرگی و عظمت ،فضیلت
و کار ،شکوهمندی ،حکمت ،هنر ،معرفت و علم فقه اشاره کرد .این معنا که شاید در تعریف
تایلری برای نخستین بار مطرح شده است فرهنگ را اینگونه تعریف میکند؛ «فرهنگ کلیت
درهم تافتهای است شامل؛ دانش ،دین ،هنر ،قانون اخالقیات و هرگونه توانایی وعادتی که آدمی
همچون عضوی از جامعه به دست میآورد» (آشوری .)32-71: 1357
از دیدگاه امام خمینی ،فرهنگ ،هویت و موجودیت یک جامعه را شکل میدهد و در
تحوالت اجتماعی نقش اساسی و زیربنایی دارد و اصالح فرهنگ را به عنوان نخستین گام ،در
اولویت برنامههای یک دولت می داند« :اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه
را تشكيل مىدهد و با انحراف فرهنگ ،هر چند جامعه در بُعدهاى اقتصادى ،سياسى ،صنعتى و
نظامى قدرتمند و قوى باشد ولى پوچ و پوك و ميان تهى است» (امام خمینی  1385ج .)243 :15
تا کنون مقاالت و پژوهشهای متعددی در بحث توسعة فرهنگی به نگارش درآمده؛ اما
پژوهشی که بتواند ابعاد ،اهداف و ویژگیهای توسعة فرهنگی را از دیدگاه امام خمینی به
صورت یکجا بیان کند ،به رشتة تحریر درنیامده است.
در نوشتار حاضر کوشش شده که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به صورت مطالعه
منابع کتابخانهای ،مهمترین ابعاد ،اهداف و ویژگیهای توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی
بررسی شود.
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مقالــه
تعاریف مفهومی از توسعه

سیر تکاملی توسعه ،نسبت به شرایط و امکانات متفاوت کشورها ،متعدد است .برنامهریزی
مناسب و تصمیمگیریهای حساب شده ،نقش مؤثری در تسریع امر توسعه ایفا میکند .بسیاری
از کشورها ،سیر اقتصادی توسعه و برخی از آنها نیز ،توسعة سیاسی  -فرهنگی را مالک عمل
قرار میدهند .در حالی که توسعه قبل از هر چیز ،مجموعهای قانونمند است که قابل تفکیک و
تغییر نیست.
الف) تعریفهای مربوط به توسعه متنوع و گوناگون است و مبانی آن از چارچوبهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و انسانی تشکیل میگردد که تمامی تعریفهای مذکور ،در این امر
دخیل هستند .توسعه ،مجرای واقعی تحقق آرمانها ،امیال و خواستهای جوامع بشری است.
ب) توسعة مطلوب جوامع در گروی تحقق همزمان توسعة اقتصادی ،سیاسی  ،فرهنگی و
اجتماعی رخ میدهد.
در مورد فرض اول به چند تعریف عمده و مطرح ذیل اشاره خواهد شد:
توسعه ،بهینهسازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع است
(سریع القلم .)112 :1369

توسعه به فراگردی گفته میشود که در چارچوب آن ،جامعه از وضعیتی نامطلوب

به سوی وضعی مطلوب متحول میشود .این فراگرد تمامی نهادهای جامعه
را دربرمیگیرد و ماهیت آن ،اساساً این است که توان و ظرفیت بالقوة جامعه

به صورت بالفعل درمی آید؛ به عبارت دیگر در فرآیند توسعه ،استعدادهای

سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و شکوفا میشود؛ چه از نظر اقتصادی و چه

از نظری اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (اسدی ب .)42 :1369

توسعه را میتوان مجموعهای از فعالیتها برای هدایت در جهت ایجاد شرایط
مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه تعریف کرد؛ بنابراین،

توسعه را میتوان طیفی از تغییرات به هم پیوسته ،در جهت تأمین نیازهای رو
به گسترش جامعه دانست؛ به عبارت دیگر ،توسعه فراگردی است که شرایط

زندگی نامطلوب را به زندگی مطلوب تبدیل میکند (اسدی الف .)136 :1369

توسعه در مفهوم عام؛ یعنی گذر از سنت به تجدد که این امر ناظر بر کشورهایی

است که هماکنون توسعه یافتهاند (قاضیان .)96 :1371

علیرغم تعاریف متعدد از توسعه ،همة تعریفها ،در این امر که جوامع ،جهت رسیدن به
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مطلوبیت زندگی اجتماعی نیاز به ایجاد شرایط و امکانات مناسب؛ در ابعاد اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی دارند ،مشترکند .توسعه سیری برای تحکیم روابط اجتماعی و پرورانیدن استعدادها،
استفاده بهینه از مواهب طبیعی و امکان رشد همة اقشار جامعه است و به زمان و مکان خاصی
تعلق ندارد و میدان آزمایشی است برای هر جامعهای که خواهان این پدیده است.
تعاریف توسعة فرهنگی

توسعة فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزشها ،روابط اخالقی و هنجارهای مناسب است
که برای ارضای نیازهای آدمی ،زمینههای الزم را در قالب اجتماع فراهم میکند .در مورد
نقش فرهنگ در ارتباط با توسعه ،برخی صاحبنظران با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسعه،
فرهنگ را مجموعهای از آرا و عقاید میدانند که ویژگیهای ذیل را در خود دارد:
 مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم است؛ پذیرش آن جنبه اقناعی دارد ،لیکن نیازمند بحث و استدالل نیست؛ ایجاد یا شکلگیری آن نیازمند زمان است (آشوری .)87:1357از این منظر توسعة فرهنگی ،به معنای پویایی و رشد فرهنگی است .توسعة فرهنگی به
معنای ایجاد تحول و خلق ارزشها و روابط اخالقی و هنجارهای مناسبی است که برای ارضای
نیازهای آدمی ،زمینههای الزم را در قالب اجتماع فراهم میکند .فرهنگ توسعه یافته دارای
برخی ویژگیهاست که روند توسعه را تسریع میبخشد و از این حیث ،توجه صاحبنظران را به
خود جلب کرده است.
به عبارتی میتوان گفت :فرهنگ توسعه یافته ،فرهنگی است که دقیقاً سه مشخصة بارز را
که قب ً
ال ذکر شد ،دارا باشد.
عدم توجه به توسعة فرهنگی میتواند یکی از مشکالت اساسی در امر توسعه را فراهم
آورد .تجربة تاریخی جامعة ایران نشان میدهد که جامعه قبل از هر چیز نیازمند آمادگیهای
فکری ،پی بردن به ضرورت توسعه وخالصه ،تصمیمگیری قاطع پیرامون آن است .این امر
مستلزم توسعة فرهنگی و همراهی آن با ابعاد دیگر توسعه است؛ بنابراین ،از دید جامعهشناسان
توسعه عالوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی که عمدتاً بر درآمد سرانه نهفته است شاخصهای
اجتماعی نظیر فقر ،بیکاری ،نابرابری ،حداقل تغذیه ،کمبود مسکن ،آموزش ناقص وامثال این
موارد را دربرمیگیرد .همگام با دیگر شاخصهای مذکور ،این امر به طور نسبی در عرصة
فرهنگ و سیاست ،در جهت تعالی و پیشرفت یک جامعه بهکار گرفته میشود .انقالب اسالمی

مقالــه
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نه تنها از این وضعیت مستثنا نیست؛ بلکه به لحاظ ماهیت فرهنگی نظام ،تحقق توسعة فرهنگی
در آن نیز ،از اولویتهای اصلی به شمار میآید.
ابعاد توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی:
الف)آزادی

آزادی سیاسی و اجتماعی ضمن آنکه برآمده از توسعةفرهنگی است ،خود نیز مقدم و
گسترشدهنده آن است .آزادیهای فردی ،اجتماعی و سیاسی و از جمله آزادی قلم و آزادی
بیان تا جایی که به ضرر مردم نباشد و در چارچوب اسالم و قوانین کشوری باشد ،هیچکس
نمیتواند آن را محدود کند.
امام نسبت به مشارکتهای اجتماعی و سیاسی مردم و آزادیهایی که موجب شکوفاییاستعدادها
و در جهت توسعة سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد و از جمله انتقادات سازنده از دولت
تأکید داشتند:

مسئله ديگر راجع به انتقاد ،البته روزنامهها بايد مسائلى كه پيش مىآيد را نظر

كنند ،يك وقت انتقاد است؛ يعنى انتقاد سالم است ،اين مفيد است .يك وقت

انتقام است ،نه انتقاد ،اين نبايد باشد ،اين با موازين جور در نمىآيد .انسا ن چو ن
با يكى خوب نيست ،در مطبوعات او را بكوبد ،كار درستى نيست؛ اما اگر كسى

خالف كرده است ،بايد او را نصيحت كرد ،پرده درى نباشد ،ولى انتقاد خوب
است (امام خمینی  1385ج .)362 :19

امام دربارة موضع اسالم نسبت به آزادیهای زنان ،نه تنها زنان را در اسالم آزاد ،میداند
بلکه اسالم را پایهگذار آزادی زنان میبیند.
اسال م با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود پايه گذار آزادى زن در تمام
ابعاد وجودى زن است (امام خمینی  1385ج .)417 :5

اسال م ب ه زنها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها .اسالم زنها را بيشتر حقوقشان
را مالحظه كرده است تا مردها ...زنها حق رأى دارند  -از غرب باالتر است اين

مسائلى كه براى زنها ما قائل هستيم  -حق رأى دادن دارند ،حق انتخاب دارند،

حق انتخاب شدن دارند .همه اينها هست .تمام معامالتشان به اختيار خودشان

است ،و آزاد هستند .اختيار شغل را آزاد هستند (امام خمینی  1385ج .)436-437 :6
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ب) خود باوری

بیتردید یکی از بزرگترین انگیزههای امام در قیام علیه نظام شاهنشاهی وابستگی رژیم به
قدرتهای بیگانه بوده است خودباختگی ،سلطهپذیری ،از خود بیگانگی و غربزدگی عناصری
است که روح غیور او را رنج داده است .البته تعامل فرهنگها و دادوستد در آن امری طبیعی
است .داشتن علم دیگران ،فرهنگ دیگران و صنعت دیگران تا آنجا که به سلطهگری نینجامد
مسئلهای نیست ،بلکه اسالم به فراگیری آن مسلمانان را واداشته است .مرعوب بیگانه شدن ،به
تمسخر گرفتن ذخایر و اندوختههای خودی و از بیگانه نسخه گرفتن که چه بکنیم؟ چه باشیم؟
که باشیم و چگونه زندگی کنیم؟ مورد نکوهش است.
امام با شناختی که از عملکرد استعمار در سالهای پیش از انقالب داشته است ،خطر آن را
اینگونه گوشزد میکند:
ب ه قدرى ما را از پيشرفتهاى خود و قدرت-هاى شيطانىشان ترساندهاند كه
جرأت دست زدن به هيچ ابتكارى نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و

سرنوشت خود و كشورهاى خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته

مطيع فرمان هستيم؛ و اين پوچى و تهى مغزى مصنوعى موجب شده كه در هيچ
امرى به فكر و دانش خود اتكا نكنيم و كوركورانه از شرق و غرب تقليد نماييم

بلكه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتكار اگر داشتيم ،نويسندگان و گويندگان

غرب و شرقزده بىفرهنگ ،آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت

بومى ما را سركوب و مأيوس نموده و مىنمايند و رسوم و آداب اجنبى را هر
چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترويج كرده و با مداحى و

ثناجويى آنها را به خورد ملتها داده و مىدهند .فى المثل ،اگر در كتاب يا نوشته

يا گفتارى چند واژه فرنگى باشد ،بدون توجه به محتواى آن با اعجاب پذيرفته و

گوينده و نويسنده آن را دانشمند و روشنفكر به حساب مىآورند؛ و از گهواره
تا قبر به هر چه بنگريم اگر با واژه غربى و شرقى اسم گذارى شود مرغوب و

مورد توجه و از مظاهر تمدن و پيشرفتگى محسوب و اگر واژههاى بومى خودى

به كار رود مطرود و كهنه و واپسزده خواهد بود (امام خمینی  1385ج .)415 :21

خودباوری در نگاه امام جایگاه ویژهای دارد؛ و پیشبرد همه امور را در گرو آن میداند.
اگر این معمای روحی و فکری حل شود اولین و اساسیترین قدم برای رسیدن به خودکفایی و
استقالل برداشته شده است.

مقالــه

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن133 ...
اتكال به نفس ،بعد از اعتماد به خداوند منشأ خيرات است (امام خمینی  1385ج

 )62 :17بدانيد ك ه نژاد آريا و عرب از نژاد اروپا و امريكا و شوروى كم ندارد و

ِ
خودى خود را بيابد و يأس را از خود دور كند و چشمداشت به غير خود
اگر

نداشته باشد ،در دراز مدت قدرت همه كار و ساختن همه چيز را دارد (امام

خمینی  1385ج.)417 :21

تالش بزرگ امام تزریق روحیة خودباوری و خود اتکایی به کالبد جامعه بود« :بايد ب ه خود
بباوراني م ك ه اگر يك ملت بخواهند بدون وابستگيها زندگى كنند مىتوانند؛ و قدرتمندان
جهان بر يك ملت نمىتوانند خالف ايده آنان را تحميل كنند( »...امام خمینی  1385ج )440 :21
در سخنان امام ،از دلبستگی به فرهنگ بومی و هویت اسالمی و ملی و کوشش در جهت حفظ
و اعتالی آن ،اعتماد به نفس و قطع امید از بیگانگان به همراه عزم و اراده ،تالش و هشیاری و
شناخت استعدادها و امکانات و ذخایر درونی شرط خودباوری و موفقیت در توسعة فرهنگی و
راه رسیدن به آن یاد شده است.
ج) سواد آموزی

نخستین گام در توسعة فرهنگی در هر کشوری ،توانایی زن و مرد آن جامعه در بهرهمند شدن
از متون و مکتوبات و قدرت بر مکتوب کردن خواستهها و امیال و دانش و تجربه خویش است.
بدون بهرهمندی از این نعمت ،تمامی اقدامات و فعالیتهای دولت و جامعه در گامهای بعدی
بیتأثیر یا کمتأثیر و ابتر خواهد بود.
امام خمینی با پیروزی انقالب دستور تأسیس نهادی با عنوان «نهضت سوادآموزی» داد؛
و تعلیم و تعلّم در آن را عبادت دانسته و همة افراد محروم از نعمت سواد را به یادگیری و
علمآموزی فرا میخواند .امام در این زمینه چنین میگوید:

ما مبارز ه با بيسوادى را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد (امام خمینی  1385ج:5

 )424مايۀ بسى خجلت است كه در كشورى كه مهد علم و ادب بوده و در سايه

ن و خواند ن
اسالم زندگى مىكند كه طلب علم را فريضه دانسته است ،از نوشت 

محرو م باشد (امام خمینی  1385ج )446 :11تما م بيسوادا ن براى يادگيرى و تمام
خواهران و برادران با سواد براى ياد دادن بپاخيزند (امام خمینی  1385ج .)446 :11

باالخره در پیامی مهمترین عامل در خودکفایی را توسعة مراکز علمی و پژوهشی میداند:

ب خودكفايى و بازسازى توسعۀ مراكز علمى و تحقيقات
ل در كس 
ن عام 
مهمتري 
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و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبۀ مخترعين و مكتشفين و
نيروهاى متعهد و متخصصى است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك

نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادهاند كه مىتوانند

كشور را روى پاى خود نگه دارند (امام خمینی  1385ج .)158 :21
د) حوزه و دانشگاه

امام نقش حوزه و دانشگاه را در تحوالت فرهنگی و توسعةآن بسیار مهم ارزیابی میکند .ریشة
صالح و فساد مردم و جامعه را در آنجا میبیند .از اینرو اجرا و تحقق اصالح و توسعة واقعی
را ابتدا در همین مراکز الزم میداند .حوزه و دانشگاه را مکرر به تهذیب و تعهد فرامیخواند؛ و
از تحجر و غربزدگی باز میدارد .در همان زمان روحانیت و حوزهها را در برابر انحرافات و
ت ك ه حوزههاى علمي ه و علماى متعهد در طول
استعمار س ّد بزرگی دانسته است« .ترديدى نيس 
تاريخ اسالم و تشيع مهمترين پايگاه محكم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و كجرويها
تحجر گرایان
بودهاند» (امام خمینی  1385ج  )274 :21اما از اجتهاد مصطلح در حوزه ،مقدّس مآبیّ ،
و روحانی نمایان بارها نالیده است و حوزهها را به هشیاری و پیشتازی دعوت کرده« :حوزهها و
ض تفكر و نياز آيندۀ جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند
ت بايد نب 
روحاني 
قدم جلوتر از حوادث ،مهياى عكس العمل مناسب باشند» (امام خمینی  1385ج  )292 :21همچنین
دانشگاهها را مراکز اداره امور کشور ،تربیت نسلها و تعیین کننده مقدرات کشور میبیند.
«دانشگاه مبدأ همۀ تحوالت است» (امام خمینی  1385ج  )64 :8استقالل دانشگاهها ،به روز شدن
حوزهها ،پیوند این دو در کنار تعهد و تهذیب موجب سعادت یک ملت و کشور و اصالح توسعه
آن است« .توج ه داشت ه باشيد ك ه اگر دانشگا ه و فيضي ه اصالح بشود ،كشور شما استقالل خودش
را بيمه مىكند!» (امام خمینی  1385ج .)432 :14
ه) صدا و سیما و رسانه ها

قانون اساسی یکی از مهمترین رسالتهای صدا و سیما را توسعة فرهنگ و حفاظت و پاسداری
از آن در سراسر کشور میداند .رسانهها به ویژه صدا و سیما همانگونه که در انتقال فرهنگ نقش
اساسی دارند در توسعة فرهنگی نیز یک عامل مهم به شمار میآیند .امام نقش صدا و سیما را در
جامعه به یک دانشگاه عمومی تعبیر میکند .به این معنا که مسائل علمی و دادههای آن پس از
تصفیه از قالبهای تخصصی به قالبهای عمومی تبدیل گردد و به صورت همه کس فهم درآید.

مقالــه

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن135 ...

این نه به معنای کشانده شدن آموزشهای دانشگاهی به صدا و سیما و نه به معنای تنزل دادن علم
است ،بلکه به معنای قابل فهم شدن عمومی مسائل علمی و فرهنگی است تا با ارتقا و رشد سطح
آگاهی و بینش مردم ،توسعه در آن جامعه رشد بیشتری یابد .امام با بینشی عمیق و مردم گرایانه
از اینکه رسانهها در خدمت دولت باشد یا از منافع طبقة خاصی حمایت کند ،پرهیز میدهد.
«روزنامهها ما ل طبق ه سو م است ،مال طبقه اول نيست و اين هم نيست كه همهاش مال حكومت
باشد» (امام خمینی  1385ج  )363 :19و نقش رسانهها و نشر را همچون جهاد و با اهمیتی همچون
خون شهیدان میداند« :آنكه از همه خدمتها باالتر است اين است كه نيروى انسانى ما را رشد
بدهد و اين به عهده مطبوعات است( ».امام خمینی  1385ج « )498 :8اهميت انتشارات ،مثل اهميت
خونهايى است كه در جبههها ريخته مىشود» (امام خمینی  1385ج .)227: 16

مهمترین ویژگیهای توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی:

به طورکلی امام خمینی برای مفهوم توسعة فرهنگی چند ویزگی مهم را برمیشمرد که مهمترین
آنها عبارتاست از. :
 .1استقالل فرهنگی ،عامل اصلی توسعه؛
 .2اساس توسعة فرهنگی ،فرهنگ اسالمی؛
 .3تربیت و تعالی انسان؛
 .4جامعیت مفهوم توسعه؛
 .5فرهنگ ،اساس توسعه.
 .1استقالل فرهنگی

امام خمینی با توجه به آیه شریفه «ِ َو ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ
نين َسبيال» (نساء)141 :
رين َعلَى ال ْ ُم ْؤمِ َ
الل ُ لِلْكاف ِ َ

استقالل را یکی از مهمترین اصول و محورهای برنامهریزیهای توسعه و وابستگی و سلطه
فرهنگی را اساسیترین علت عقبماندگی کشورهای جهان سوم میدانستند و بارها و بارها
درباره آن به ملتهای دربند ،بخصوص مسلمانان هشدار دادند .ازخودبیگانگی فرهنگی ،استعمار
فرهنگی ،فرهنگ استعماری ،سلطه فرهنگی ،فرهنگ سلطه ،استقالل فرهنگی ،تحول فرهنگی
و استقالل فکری ،مفاهیمی هستند که ایشان برای بیان جنبههای مختلف وابستگی فرهنگی ملل
اسالمی و اهمیت حصول استقالل فرهنگی در سخنرانیها و نوشتههایشان بهکاربردهاند:
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اسالم وابستگى شما را و خودمان را به ديگران منكر است .مىگويد نبايد صنعت
ما وابسته باشد؛ نبايد زراعت ما وابسته باشد؛ ادارات ما وابسته باشد؛ نبايد اقتصاد ما

وابسته باشد؛ نبايد فرهنگ ما وابسته به غير باشد؛ ...مبدأ اين همين است كه در فكر
وابسته هستيم ،فكرمان نمىتواند ب ِكشد اين را كه ما خودمان هم فرهنگ داريم؛

خودمان هم فرهنگمان غنى است؛ خودمان هم همهچیز داريم (امام خمینی 1385
ج .)53 ،51 :10

 .2اساس توسعة فرهنگی ،فرهنگ اسالمی

امام خمینی ضمن آنکه شرط اصلی توسعه و زیربنای آن را توسعة فرهنگی میشناسند ،محتوای
این فرهنگ را فرهنگ اسالمی میدانند و نادیده گرفتن و تضعیف فرهنگ اسالمی را علت
اصلی توسعهنیافتگی و ترویج و اشاعه فرهنگ اسالمی را تنها راه توسعه عنوان میدارند .ایشان
ضمن آنکه قائل به زیربنا بودن فرهنگ و روبنا بودن اقتصاد هستند ،رشد و گسترش فرهنگ
اسالمی را هدف اصلی برنامههای توسعه میدانند:
نظر ما به اقتصاد نيست ،مگر بهطور آلت .نظر ما به فرهنگ اسالمى است که این
فرهنگ اسالمی را از ما جدا کردند (امام خمینی  1385ج  )85 :8اين جوامع [را]

ديدهاند ،مطالعه كردند كه اگر فرهنگ اینها يك فرهنگ مستقل صحيح باشد،
از توى اینها يك جمعیتهای سياسى مستقل و امين پيدا مىشود و اين هم براى

آنها مضر است .بنا ًءعلیه ،در جانب اسالم و روحانيت ،دو چيز را سد مىديدند:
يكى اصل اسالم را و يكى هم روحانيت را (امام خمینی  1385ج .)16 :4

 .3تربیت و تعالی انسان

ازنظر هدف ،نظریههای توسعه را به دودسته میتوانیم تقسیم کنیم .نخست نظریههایی که غایت
توسعه را ،تولید امکانات فرهنگی ،بهبود کیفیت زندگی ،رفاه مادی و بهرهجویی بیشتر انسان از
لذتها و خوشیهای دنیوی و توسعه علم میدانند .دوم نظریههایی که تعالی انسان ،شکوفایی
ابعاد معنوی و روحانی و الهی شدن او را هدف توسعة فرهنگی محسوب میکنند .این دو نظریه،
دو الگوی سیاست فرهنگی مختلف را ایجاب میکند.
مکتب حیاتبخش اسالم در عین آنکه به نیازهای مادی انسان توجه کافی مبذول داشته
و گسترش علم و فن ّاوری را در جامعه اسالمی الزم میداند ،توسعه را در افزایش امکانات

مقالــه

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن137 ...

و گسترش تسهیالت مادی خالصه نکرده و آن را زمینه و ابزاری برای توسعة حقیقی  -که
همانا مهذب و متقی شدن انسانهاست – میداند .در این دیدگاه توسعه مادی فاقد اعتبار
است و هنگامی ارزشمند خواهد بود که منجر به رشد معنوی ،روحی و اخالقی انسان گردد؛
بنابراین ،هدف غایی توسعه در نظام اسالمی پرورش و تکامل افراد جامعه است ،چنانکه قرآن
خاب َم ْن َد َّساها» (شمس)9-10 :؛ بهدرستی که رستگار
نیز میفرماید« :قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن ز ََّكاها َو قَ ْد َ
شد آنکس که خویش را از آلودگیها پاک کرد و زیانکار شد آنکس که فریفته شد (دچار
رذایل گردید) .اهمیت این موضوع تا بدانجاست که خداوند ،یکی از بزرگترین رساالت
پیامبرانش را تزکیه انسانها قرار داده استُ « :ه َو الَّذي ب َ َع َ
ين َر ُسوالً مِن ْ ُه ْم يَتْلُوا َعلَي ْ ِه ْم
ث فِي ْالُمِّي ِّ َ
ي ضَ ال ٍل مُبين» (جمعه)2 :؛ او
تاب َو ال ْ ِح ْك َم َة َو إ ِ ْن كان ُوا مِ ْن قَب ْ ُل لَف 
آيات ِ ِه َو ي ُ َز ِّكي ِه ْم َو ي ُ َعل ِّ ُم ُه ُم ال ْ ِك َ
خدایی است که در میان مردم پیامبرانی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و
آنها را از پلیدیها پاک سازد و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد و اگرچه پیش از آن در
گمراهی آشکار بودند.
امام بر اساس تعالیم قرآنی ،ضمن آنکه هدف از توسعه و غایت توسعة فرهنگی را ،تهذیب و
تزکیه انسان میشناسند و در برهههای مختلف به تعلیم و تربیت و برنامهریزی برای نیروی انسانی
و تربیت و پرورش و هدایت استعدادها و اندیشهها پرداختهاند ،بر کار و تولید ،نظم و انضباط،
پشتکار و تحقیق ،جهاد و اجتهاد و ارتباط و پیوند مدرسه و دانشگاه با محیط کار ،صنعت،
کارخانه و مزرعه نیز بهعنوان یک سیاست و استراتژی فرهنگی تأکید نمودهاند:

نقيصهها را همه باهم بايد رفع بكنيم ،كه در رأس آنها فرهنگ است .فرهنگ
اساس ملت است ،اساس مليت يك ملت است ،اساس استقالل يك ملت است و

لهذا آنها كوشش كردهاند كه فرهنگ ما را استعمارى كنند .كوشش كردند كه

نگذارند انسان پيدا بشود .آنها از انسان مىترسند ،از آدم مىترسند (امام خمینی

 1385ج  )57 :7اول چيزى كه بر ملت الزم است و بر دانشگاهها الزم است و بر

دانشكدهها الزم است و بر همه ملت الزم است اين است كه اين مغزى كه حاال
شده است يك مغز اروپايى يا يك مغز شرقى ،اين مغز را بردارند ،يك مغز انسان

خودمانى ،انسان ايرانى -اسالمى… يك مغز اسالمى  -انسانى جايش بنشانيم
(امام خمینی  1385ج .)53 :10

توجه به مقوله فرهنگی در اندیشة امام خمینی از چنان برجستگی و اهمیتی برخوردار است
که به جرأت میتوان آن را هستة اصلی افکار ایشان دانست .لهذا ضروری است که به رهنمودها
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و پیامهای فرهنگی ایشان با دقت نظر و تعمق کامل نگریست و آنها را مبنای برنامهریزیها و
سیاستهای کلی قرار داد تا جامعه به سمت تعالی و ترقی حرکت کرده از انحراف و انحطاط
در امان بماند و بتواند به معنای حقیقی کلمه به توسعه دست یابد.
 .4جامعیت توسعة فرهنگی

امام خمینی بهعنوان رهبری دینی ،عارفی فیلسوف ،فقیهی مجتهد و مرد سیاست و عمل ،در
رهنمودهایی که دربارة مسائل اقتصادی و برنامهریزیهای توسعه ارائه کرده است ،جامعیت
مفهوم توسعه را در نظر داشتهاند .بعد از پذیرش قطعنامه  598و پدید آمدن شرایط جدید و
ضرورت تجدیدقوای کشور و ملت و اتخاذ تصمیمی قاطع و سرنوشتساز برای بازسازی و
شروع فعالیتهای اقتصادی ،امام خمینی طی پیامی که در یازدهم مهرماه  1367صادر کردند،
محورهای عمده و حیاتی ،در دهه بازسازی کشور را اعالم فرمودند .بر همین اساس ،دهه
دوم انقالب ،دهة بازسازی و سازندگی نام گرفت .بینش جامع امام دربارة توسعه و برنامههای
اقتصادی ،در این پیام کام ً
ال مستتر است.
در این پیام ،محورهای زیر بهعنوان کلیترین پایههای برنامهریزی آیندة کشور ،مورد تأکید
قرارگرفته است.
 .1کلیدی بودن سیاست نه شرقی ،نه غربی بهعنوان رمز عزت و اعتبار کشور؛
 .2تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخالقی در جامعه؛
 .3تأکید بر اینکه بازسازی منجر به وابستگی نشود؛
 .4اصالت و اولویت داشتن خودکفایی کشاورزی ،در مقابل بازسازی مراکز صنعتی؛
 .5توجه به رفاه مردم با رعایت شعائر و ارزشهای اسالمی و انقالبی؛
 .6بها دادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنههای بازسازی کشاورزی ،صنعت و
تجارت؛
 .7تأکید بر پیچیده بودن شرایط سیاسی و اقتصادی نظام و لزوم رعایت این شرایط در
برنامهریزی و موضعگیری؛
 .8توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تشویق نیروهای خالق و سازنده؛
 .9همکاری همه جانبة کارشناسان و صاحبنظران با مسؤولین اجرایی در بازسازی کشور؛
قدرشناسی از ایثارگران؛

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن139 ...
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 .10توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور.
این منشور بازسازی که امام خمینی آن را صادر کرد ،نشان میدهد که ایشان در شکل فعالیتها
و برنامهریزیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،حفظ ارزشها ،اعتقادات فرهنگی -اسالمی را در
رأس امور و رسیدن به پیشرفت مادی و تأمین رفاه و امکانات زندگی ،برای آحاد مردم را بهعنوان
یک ضرورت ،توأمان عنوان داشتهاند .این بینش از سوی فردی که سیاستگذار و تعیینکننده
اهداف علمی ،در برنامهریزیهای کشور است مفهوم جدیدی از توسعه را ارائه میکند.
 .5فرهنگ ،اساس توسعه

امام خمینی با استناد به تعالیم عالیة اسالم و بر اساس اندیشه دینی ،اساس جامعه را در فرهنگ
آن میداند و ضمن پذیرش نیازهای مادی و اقتصادی بهعنوان یکی از ابعاد وجودی انسان ،نقش
فرهنگ را تعیینکننده و امور دیگر را تابعی از آن میشناسد .برای تبیین دیدگاههای امام خمینی
دربارة محور بودن فرهنگ ،هیچ بیانی رساتر از کلمات خود ایشان نیست:

بىشك باالترين و واالترين عنصرى كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسى
دارد فرهنگ آن جامعه است .اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت

آن جامعه را تشكيل مىدهد و با انحراف فرهنگ ،هرچند جامعه در بُعدهاى
اقتصادى ،سياسى ،صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد ولى پوچ و پوك و

میانتهی است .اگر فرهنگ جامعهاى وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد،

ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مىكند و باالخره در آن

مستهلك مىشود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مىدهد (امام خميني

 1385ج .)243 :15

ایشان درجایی دیگر اساس سعادت را در فرهنگ جامعه میداند و میگوید:

ْ
ْ
فرهنگ ناصالح
فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است .اگر

شد ،اين جوانهایی كه تربيت مىشوند به اين تربیتهای فرهنگ ناصالح ،اینها

در آتيه فساد ايجاد مىكنند (امام خميني  1385ج .)306 :3

درباره فرهنگ هر چه گفته شود كم است؛ و مىدانيد و مىدانيم اگر انحرافى در

فرهنگ يك رژيم پيدا شود  ...ديرى نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگى بر همه

غلبه كند و همه را خواهینخواهی به انحراف كشاند (امام خميني  1385ج .)322 :17

امام خمینی که ریشة تمامی معضالت جامعه را در بیماریهای فرهنگی میدانستند ،کرارا ً
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گوشزد میکردند که آفات فرهنگی سموم کشندهای هستند که سیاست و اقتصاد جامعه را
هالک میکنند .چنین بینشی ایشان را بیش از هر چیز ،به آسیبشناسی فرهنگی در جامعه
اسالمی سوق میداد ،به همین دلیل در تمامی سخنرانیها و آثارشان نوعی جهتگیری آگاهانه
در راستای تبیین و توضیح مسائل فرهنگی ،مشهود است .ایشان غربزدگی ،استعمار فرهنگی،
جهل فرهنگی ...،و بسیاری از آفات فرهنگی دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامع
توسعه میشناختهاند:
 ...فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالك اسالمى رخنه كرده

فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بيگانگان و
مُ ْستَع ِمرين درمىآورد و هر روز با نغمه تازه با اسامى فريبنده جوانان ما را منحرف

مىكند (امام خميني  1385ج .)322 :2

عمده اين است كه فرهنگ يك فرهنگ متحول بشود؛ يك فرهنگى كه از آن

غربزدگی بيرون بيايد (امام خمینی  1385ج .)75 :9

توطئههای فرهنگی یکی دیگر از موضوعاتی است که امام خمینی از آن بهعنوان مانع توسعه
و اساس عقبماندگی جامعه یاد میکنند:
ترديدى نيست كه جهان خواران براى به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت

ستم كشيدن مستضعفان جهان راهى بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب كشورهاى
ضعيف ندارد (امام خميني  :1385ج .)447 :15

يك باب ،باب اين فسادهايى است كه پيش آوردند .اين هم يك مسئلهاى نيست

كه شما خيال كنيد كه ،يا ما خيال كنيم كه ،يك مسئلهاى منباب اتفاق حاصلشده.
اینهمه مراكزى كه اینها درست كردند براى فحشا ،براى خوشگذرانی ،اين

همینطوری حاصلشده .اینقدر تبليغاتى كه براى اين کارکردند ،مجالتشان،
هم سمعى و هم بصرى در اين خدمت بود .رادیوتلویزیونشان ،هم سمعى و هم

بصرى ،مشغول اين كار بود كه اين جوانها را از توى بازار ،از توى بيابان كه
دارند خدمت مىكنند ،از توى ادارات براى خدمت بكشانند به آن مراكز فساد.
دانشگاهى را بكنند يك موجود فاسد (امام خميني  1385ج .)429 :11

مهمترین اهداف توسعة فرهنگی از دیدگاه امام خمینی

بر اساس دیدگاه امام هدف از توسعة فرهنگی :زدودن وابستگی ،دستیابی به استقالل ،خوشبختی،

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن141 ...
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شرافت و انسانیت و اصالح جامعه و ساختارهای آن در دیگر ابعاد است؛ و به دلیل ارتباط توسعة
اقتصادی و سیاسی با توسعة فرهنگی و وابسته بودن هر یک به دیگری امام برای توسعة فرهنگی
نسبت به آن دو اولویت قائل است و هر توسعة واقعی را متأثر از توسعة فرهنگی میبیند .امام
ریشة سلطه غرب را در سلطة فرهنگی او دیده است «اين غرب يا شرق كه سلطه پیداکرده است
بر همه ممالك اسالمى ،مهمش اين سلطه فرهنگى بوده است» (امام خميني  1385ج  )319 :12امام
در پیامی که به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها در سال  1358صادر شد چنین میگوید:
بزرگترين وابستگى ملتهاى مستضعف به ابَرقدرتها و مستكبرين؛ وابستگى

فكرى و درونى است ،كه ساير وابستگيها از آن سرچشمه مىگيرد؛ و تا استقالل

فكرى براى ملتى حاصل نشود ،استقالل در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد؛ و
براى به دست آوردن استقالل فكرى و بيرون رفتن از زندان وابستگى به غير...

خود را و مفاخر و َمآثر ملّى و فرهنگى خود را دريابيد .بزرگترين فاجعه براى

ملت ما اين وابستگى فكرى است كه گمان مىكنند همه چيز از غرب [است] و

ما در همه ابعاد فقير هستيم و بايد از خارج وارد كني م (امام خميني  1385ج .)79 :10

بر اساس نظریههای توسعه ،هدف از توسعه و سیاستهای اتخاذی در توسعه متفاوت است.
امام هدف توسعه را در تولید امکانات فرهنگی ،توسعة علم ،رفاه و بهبود کیفیت زندگی محدود
نمیکند ،بلکه اینهمه را زمینه و ابزار هدف واقعی توسعه؛ یعنی الهی شدن انسان ،شکوفایی
ابعاد معنوی و روحانی در انسان و تهذیب نفس او میداند .ازاینرو میتوان از دیدگاه امام انسان
را محور توسعه دانست و هدف نهایی توسعه را در ارتقای معنوی و تهذیب انسان خالصه نمود.
با این توضیح به تبیین برخی از ابعاد توسعة فرهنگی با منظور داشتن دیدگاه امام در توسعه و
گسترش فرهنگی میپردازیم.
اهداف مهم توسعه فرهنگي از ديدگاه امام بايد به تحقق امور زير بينجامد:
الف) تعليم و تربيت اسالمي

آموزش صرف در نظام تعليم و تربيت مدنظر امام نيست بلكه وجه تربيتي ،معنوي ،جهتدار بودن،
متعهد بودن ،مستقل بودن و ديني بودن مجموعه نظام آموزشي و تربيتي موردتوجه و تأكيد ايشان است.
يكى از مسائل بسيار مهم در تمام دستگاهها ،خصوصاً دانشگاهها و دبيرستانها،

تغييرات بنيادى در برنامهها و خصوصاً برنامههاى تحصيلى و روش آموزشوپرورش

است ،كه دستگاه فرهنگ ما از غربزدگی و از آموزشهاى استعمار نجات يابد
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(امام خميني  1385ج .)81 :10

كوشش كنيد كه در اين آموزشى كه به مردم مىدهيد جهتدار باشد ....براى خدمت
به خلق و براى خدمت به خدا و براى خدمت به اسالم (امام خميني  1385ج .)450 :13

تربيت كنيد ،مهم تربيت است .علم تنها فايده ندارد ،علم تنها مُضر است (امام

خمینی  1385ج .)40 :14

تربيت و تزكيه ،مقدّم بر تعليم است (امام خمینی  1385ج  .)506 :13صدمههايى

كه وارد مىشود بر مملكت -غالباً -از اين متفكرين بىپرورش ،آموزشهای

بىپرورش ،واقع مىشود .علم را تحصيل مىكنند لكن تقوا ندارند (امام خميني

 1385ج  .)597 :21بايد آموزشوپرورش مردم توأم باشد .پرورش ،پرورش

انسانى ،پرورشى كه به درد انسان برسد ،آموزشى كه براى انسان باشد ،جهتدار

رب در آن باشد ،توجه به خدا باشد (امام خميني  1385ج .)450 :13
باشد ،اسم ّ
ب) استقالل فرهنگی

يكي از هدفهاي مهم توسعه در بعد فرهنگي ،دور شدن از فرهنگ بيگانه ،غربي و رو آوری به
فرهنگ اسالمي است .عدم وابستگي فرهنگي و تأكيد بر استقالل در سخنان امام جزء محورهاي
مهم توسعه فرهنگي به شمار آمده است:
ما مىخواهيم يك دانشگاهى داشته باشيم در خدمت خود مملكت ،در خدمت

خود ايران ...ما با دانشگاهى كه ما را وابسته به خارج بكند -هر خارجى مىخواهد
باشد -ما با آن دانشگاه از اساس مخالفيم .ما دانشگاهى مىخواهيم كه ما را از

وابستگيها بيرون بياورد؛ ما را مستقل كند (امام خميني  1385ج .)359-360 :14

اگر بخواهيد ملت شما نجات پيدا بكند ،نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاهها

بايد طرح بشود .مادامیکه ما پيوستگى مغزى داريم به خارج و اجانب ،هيچيك

از اين گرفتاريهايى كه شمرديد نمىتوانيم از زيرش فرار كنيم .رأس همه
اصالحات ،اصالح «فرهنگ» است و نجات جوانهاى ما از اين وابستگى به

غرب (امام خمینی  1385ج .)356 :10

هيچ ملتى نمىتواند استقالل پيدا بكند اال اينكه خودش ،خودش را بفهمد.
مادامیکه ملتها خودشان را گم كردند و ديگران را بهجای خودشان نشاندند،

استقالل نمىتوانند پيدا كنند .كمال تأسف است كه كشور ما كه حقوق اسالمى

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن143 ...
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و قضاى اسالمى و فرهنگ اسالمى دارد ،اين فرهنگ را ،اين حقوق را ناديده
گرفته است و دنبال غرب رفته است .همچو غرب در نظر يك قشرى از اين

ملت جلوه كرده است كه گمان مىكنند غير از غرب هيچ خبرى در هيچ جا

نيست؛ و اين وابستگى فكرى ،وابستگى عقلى ،وابستگى مغزى به خارج منشأ
اكثر بدبختيهاى ملتهاست و ملت ماست (امام خمینی  1385ج .)4 :12

ج) علم ،تخصص ،خالقيت و فناوري

علم و دانش ،تخصص و فناوري حتي با فراگيري از فناوري غرب مورد تشويق و تأكيد امام
است ،علم در نظر ایشان هم در سطح آموزش عالي و هم تشويق به سوادآموزي و فراگيري
همگاني براي زدودن جهل و بيسوادي از پيكره جامعه است؛ اما اين علم و دانش نيز مشروط
است به آنكه جهتدار و هدفدار باشد و منجر به حاكميت فرهنگ فاسد غربي نگردد .علمي
كه تعهد و اخالق و سالمت انسان را تضمين نمايد ،نه آنكه ماية انحطاط و موجب تباهي او
گردد..
دانشگاه و حوزههاى علميه و روحانيون مىتوانند دو مركز باشند براى تمام
ترقيات و تمام پيشرفتهاى كشور؛ و مىتوانند دو مركز باشند براى تمام

انحرافات و تمام انحطاطات ...اين دو مركز  -كه مركز علم است  -هم مىتواند

مركز تمام گرفتاريهاى بشر باشد و هم مىتواند مركز تمام ترقيات معنوى و
مادى بشر باشد .علم و عمل ،علم و تعهد بهمنزله دو بال هستند كه باهم مىتوانند
بهمراتب ترقى و تعالى برسند (امام خمینی  1385ج .)412 :13

بايد چه طبقه جوان روحانى و چه دانشگاهى ،باکمال جديت به تحصيل علم،

هر يك در محيط خود ادامه دهند ...و اگر دانشگاهها خالى از مردانى دانشمند
و متخصص شوند ،اجانب منفعتطلب چون سرطان در تمام كشور ريشه دوانده

و زمام امور اقتصادى و علمى ما را در دست مىگيرند ...و بهترين و مؤثرترين
مبارزه با اجنبى ،مجهز شدن به سالح علم دين و دنياست .و خالى كردن اين

سنگر و دعوت به خلع اين سالح ،خيانت به اسالم و مملكت اسالمى است (امام

خمینی  1385ج.)326-327 :3

در تشويق و دعوت به فراگيري علم و تخصص ميفرمايد:

بايد كوشش درراه علم و به دست آوردن تخصص در رشتههاى مختلفه اساس
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فعاليت دانشجويان عزيز باشد؛ كه نيازمنديهاى ميهن به دست خود آنها

برآورده و كشور ما با كوشش شما خودكفا شود .معاألسف در دوران گذشته
اساس بر آن بود كه ما را در هر چيز وابسته كنند...شما عزيزان كوشش كنيد كه
از اين وابستگى بيرون آييد و احتياجات كشور خودتان را برآوريد .و از نيروى

انسانى و ايمانى خودتان غافل نباشيد (امام خميني  1385ج .)80 :10

ما با تخصص مخالف نيستيم؛ با علم مخالف نيستيم؛ با نوكرى اجانب مخالفيم.

ما مىگوييم كه تخصصى كه ما را به دامن امريكا بكشد يا انگلستان يا به دامن
شوروى بكشد يا چين ،اين تخصص ،تخصص مهلك است ،نه تخصص سازنده.ما

مىخواهيم متخصصينى در دانشگاه تربيت بشوند كه براى ملت خودشان باشند...

ما مىخواهيم اين علم و صنعت و همهچیزها در خدمت ملت باشد ،نه در خدمت
اجانب (امام خميني  :1385ج .)359 :14

نتیجهگیری

رشد و توسعه از دیدگاه امام مفهومی وسیع و فراگیر دارد بهگونهای که همة ابعاد وجود انسان را
شامل شده و او را از تکبعدی و تک ساختی بودن در گرایشهای مادی رها ساخته و معنویت،
اخالق ،تهذیب نفس و قرب الیاهلل را در مسیر اهداف و زندگی او قرار میدهد.
فرهنگ ،هم زیربنای توسعه ،هم عامل آن و هم هدف و نتیجة توسعه تلقی شده است.
فرهنگ هر ملّتی نشانة هویت و استقالل اوست .کسب و حفظ استقالل فرهنگی و فکری نشانة
حیات و قدرت یک جامعه است .ویرانی و انهدام یک فرهنگ ،ویرانی یک ملّت است .تمدن
سیمای تجسم یافتة فرهنگ و از مظاهر ماندنی و باقی آن است .همةمردم عموماً و حکومت
خصوصاً و باألخص بخشهای مربوطه همانند حوزه و دانشگاه و ...در حفظ و ارتقا و توسعة
فرهنگ ملی و اسالمی مسئول هستند .جايگاه توسعة فرهنگی در انديشه امام خميني فراتر از
تعاريف نظري توسعه است كه غالباً معطوف به مفاهيم اقتصادي و بعضاً سياسي است .نگرش
ايشان به توسعه ،متأثر از ديدگاه مذهبي اوست كه نشأتيافته از جهانبيني ديني است .در اين
ديدگاه با آنكه توسعة متوازن در همه ابعاد جامعه پذيرفته شده؛ اما اين فرآيند بايد درمجموع به
استحكام پايههاي دين و تقويت مباني اسالم و تربيت و هدايت انسان منتهي گردد .در انديشه
امام ،توسعه در ابعاد مختلف خود ميبايستي اهدافي بلند و متعالي را برآورده سازد كه آن
اهداف از درون انديشه ديني ناشي ميشوند .ایشان همچنین مهمترین اهداف توسعة فرهنگی را

مقالــه

توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها ،ابعاد و اهداف آن145 ...

برای کشور کسب استقالل فرهنگی ،تعلیم و تربیت انسانی  -اسالمی و رشد و توسعه علمی و
فناوری میداند .امام اساس توسعة فرهنگی را فرهنگ اسالمی میداند که هم جامعیت دارد و
هم کشور را به سوی استقالل فرهنگی سوق میدهد.
اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه امام خميني يك عالم علم توسعه يا جامعهشناس توسعه
نيست كه كوشش نظري ايشان معطوف به تبيين پديدههاي اجتماعي در چارچوب روشهاي
رايج اين علم باشد ،بلكه ايشان يك رهبر ديني -سياسي و يك انديشمند اجتماعي است كه با
نگاهي عام و كلينگر از طريق استنتاج عقالني به هدفهاي عمدهاي كه انسان باید در حصول
آنها حركت نمايد توجه نموده است .اگر توسعه به تحقق آن اهداف عالي كمك نمايد و
رضايت خداوند حاصل شود و مصلحت جامعه و مردم تأمين گردد ،مقبول ايشان است و امام
اين توسعه را در همة ابعاد جامعه ميپذيرد ،يعني توسعه واقع خواهد شد؛ بنابراين نبايد آنگونه
كه از يك عالم توسعه اقتصادي توقع است ،انتظار داشت كه امام نيز بهعنوان يك عالم توسعه
به مفهوم رايج آن ،به مسائل توسعه پرداخته باشد.
بنابراين در انديشه امام توسعه ،چه توسعة سياسي و اقتصادي و چه توسعةعلمي و بخصوص
توسعةفرهنگي و غيره عالوه بر آنكه اصول ،مباني و ملزومات خاص خود را دارد ،ميبايست
برآورنده اهدافي بلند و متعالي باشد كه از بطن انديشه ديني ناشي ميشوند و در رأس همه،
خداباوري و حاكميت توحيد در جامعه است .توسعه در هدف غايي خود بايد رضايت خداوند
را برآورده سازد وگرنه اثر آن در همين حيات مادي مختصر ميشود ،اگر اثري بر آن مترتب
باشد؛ اما اگر توسعة مادي به توسعه معنويت پيوند يافت و جامعهاي انساني با مقاصد عالي ظهور
يافت ،اين توسعه ،پايدار و مبتني بر هدف اصلي خود بوده است.
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